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وي َعّد النقل البحري
تسببت جائحة مرض فيروس كورونا ) (COVID-19بعواقب وخيمة على حياة اإلنسان واالقتصاد العالمي ُ .
والنقل الجوي نشاطين أساسيين يدعمان التجارة العالمية والتنقل  ،وهما عنصران أساسيان لتحقيق االنتعاش االجتماعي
واالقتصادي المستدام .
بحار في العالم
ويتم نقل ما يزيد على  % 80من التجارة العالمية من حيث الحجم بح اًر  .ويعتمد االقتصاد العالمي على مليوني ّ
البحارة بشدة بسبب القيود المفروضة على السفر أثناء هذه الجائحة  .ومنذ
يديرون األسطول العالمي للسفن التجارية  .وقد تأثّر ّ
طعت بهم السبل على متن السفن التجارية
بحار تق ّ
شهر كانون الثاني/يناير  ، 2021تشير التقديرات إلى أن ما يقارب  400ألف ّ
ماسة لكي يلتحقوا
بعد فترة طويلة من انتهاء عقودهم وال يمكن إعادتهم إلى أوطانهم  .وهناك عدد مماثل من ّ
البحارة بحاجة ّ
البحارة المحتجزين على متنها .
بالسفن الستبدال أولئك ّ
وقام النقل الجوي للركاب بنقل حوالي  5,7مليار مسافر في عام  ، 2019في حين أن الشحن الجوي يش ّكل حوالي  % 35من
المرخص لهم  ،بما في ذلك
قيمة السلع المنقولة بجميع الوسائل مجتمع ًة  .ومجموع عدد المتخصصين في مجال الطيران
ّ
المرخص لهم  ،كان  887 000في عام  ، 2019وفقاً إلحصاءات منظمة
الطيارون ومراقبو حركة المالحة الجوية وفنيو الصيانة
ّ
الطيران المدني الدولي ) (ICAOللعاملين في هذا القطاع  .وأدى التطبيق الصارم لقواعد الصحة العامة على الطاقم الجوي ،
بما في ذلك الحجر الصحي  ،إلى إعاقة االتصال والتعقيد التشغيلي والتكلفة الكبيرة .
البحارة وأفراد أطقم الطائرات  .فهم عاملون أساسيون مطاَلبون بالسفر عبر الحدود في
ويعتمد النقل البحري والنقل الجوي على ّ
جميع األوقات  ،مما قد يؤدي إلى حاجتهم إلى تقديم دليل على حصولهم على اللقاح ضد مرض فيروس كورونا )(COVID-19
كشرط لدخول بعض البلدان  .وهذا على الرغم من توصية منظمة الصحة العالمية ) (WHOبأنه  ،في الوقت الحالي  ،ال ينبغي
على البلدان أن تقتضي تقديم إثبات على التطعيم للسفر الدولي كشرط للدخول  ،حيث ال تزال هناك جوانب أساسية غير معروفة
في ما يتعلق بفعالية التطعيم في الحد من انتقال العدوى فضالً عن محدودية توافر اللقاحات  . 1ولكي يستمر النقل البحري
للبحارة وأفراد أطقم الطائرات  .ونكرر دعوتنا للبلدان
والنقل الجوي في العمل بأمان  ،يجب تسهيل الحركة اآلمنة عبر الحدود ّ
البحارة وأفراد أطقم الطائرات عاملين أساسيين .
التي لم تفعل ذلك بعد إلى أن ّ
تعين ّ
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البيان الصادر عن االجتماع السادس للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية
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بشأن جائحة مرض فيروس كورونا (: )COVID-19
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للبحارة وأفراد أطقم الطائرات في برامج التطعيم
ومن خالل هذا البيان  ،تدعو منظماتنا أيضاً الحكومات إلى إعطاء األولوية ّ
الوطنية ضد مرض فيروس كورونا ) ، (COVID-19جنباً إلى جنب مع العاملين األساسيين اآلخرين  ،بموجب النصيحة الواردة
في خريطة طريق فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع ) (SAGEالتابع لمنظمة الصحة العالمية ) (WHOلتحديد
أولوية استخدام اللقاحات ضد مرض فيروس كورونا ) (COVID-19في سياق اإلمدادات المحدودة  ،والتي ُنشرت في شهر
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البحارة وأفراد أطقم الطائرات من خالل التطعيم في أسرع وقت ممكن  ،تسهيالً
تشرين الثاني/نوفمبر  . 2020ويجب حماية ّ
البحارة وأفراد أطقم الطائرات ضد
لتنقلهم اآلمن عبر الحدود  .وندعو الحكومات أيضاً إلى تحديد التحديات التي يواجهها تطعيم ّ
للبحارة الذين يقضون فترات طويلة بعيداً عن وطنهم .
مرض فيروس كورونا ) (COVID-19واالستعداد لمواجهتها  ،خاص ًة ّ
للبحارة وأفراد أطقم
منسق لشهادات التطعيم  ،بغية تسهيل السفر الدولي ّ
ومنظماتنا تدعم دعماً كامالً اإلعداد السريع إلطار دولي ّ
الطائرات .
وفي شهر كانون األول/ديسمبر  ، 2020ش ّكلت منظمة الصحة العالمية ) (WHOفريق عمل معني بشهادة التطعيم الذكية
لضمان أن تكون اإلصدارات الرقمية من شهادات اللقاح قابلة للتشغيل البيني  ، 3وأدرك فريق األمم المتحدة إلدارة األزمات
المعني جائحة مرض فيروس كورونا ) ، (COVID-19الذي تقوده منظمة الصحة العالمية ) ، (WHOأنه ينبغي على جميع
للبحارة وأفراد أطقم الطائرات  ،الذين ُيطَلب منهم السفر عبر الحدود أثناء الجائحة ،
البلدان أن تنظر في تخصيص اللقاحات ّ
كمسألة أساسية .
وندعو الحكومات والجهات المعنية األخرى إلى إطالع السلطات المختصة وجميع األطراف المعنية على محتويات هذا البيان
المشترك.
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خريطة طريق فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع ( )SAGEالتابع لمنظمة الصحة العالمية ( )WHOلتحديد أولوية استخدام
اللقاحات ضد مرض فيروس كورونا ( )COVID-19في سياق اإلمدادات المحدودة :
https://www.who.int/ar/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-
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. limited-supply
فريق العمل المعني بشهادة التطعيم الذكية والتابع لمنظمة الصحة العالمية ): (WHO
. https://www.who.int/groups/smart-vaccination-certificate-working-group

